
HC900: de slimme zorgunit op maat

Bewoners zoveel mogelijk het leven laten leiden 

zoals ze gewend zijn. En zorgmedewerkers 

ondersteuning bieden om hun werk  efficiënt

en met plezier te laten doen. Zorgtechnologie 

draagt daar aan bij. Zorgtechnologie moet 

voor u werken een aansluiten bij de zorgvisie. 

De zorgtechnologie vervangt daarbij niet de 

medewerkers in de zorg.   

Avics heeft de HC900 kamergateway, de slimme zorgunit, 

ontwikkeld. Het draagt bij aan welzijn van bewoners en 

werkplezier van zorgprofessionals.

In deze whitepaper leest u alles over HC900 kamergateway, de 

slimme zorgunit. Wat is het, hoe werkt het en hoe zorg je voor een 

succesvolle implementatie van zorgtechnologie? 
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1. Wat is de HC900 kamergateway?
De HC900 is een slimme zorgunit die in het woon- of slaapvertrek 

aan het plafond of aan de muur wordt bevestigd. De HC900 is in 

drie varianten verkrijgbaar, de HC900, de HC  925 en de HC950. 

De typen zorgunits lopen op in functionaliteiten waarbij de HC950 

de meest uitgebreide unit is. 

Standaard is de HC900 voorzien van een draadloze 

ontvanger, waarop draadloze periferie zoals halszenders en 

bewegingsmelders kunnen worden aangemeld. Tevens kan bij de 

HC925 en de HC950 gebruik gemaakt worden van de spreek- en 

luisterfunctie en heeft de HC950 fysieke knoppen voor het maken 

en afstellen van een alarm.  Per cliënt wordt een profiel op maat 

samengesteld.

2. Hoe werkt de HC900 kamergateway?
Alarmsituatie

Als er een beweging of alarm wordt geregistreerd die in het 

zorgprofiel is aangemerkt als een mogelijke alarmsituatie, dan 

wordt dit doorgegeven aan de dienstdoende medewerker van de 

zorgorganisatie. De zorgmedewerker kan op zijn/haar smartphone 

de aard van de melding zien en hierop gericht actie ondernemen. 

www.avics.nl stel uw vraag, bel (088) 911 0911

‘Het gevoel van 
veiligheid vergroten’

ZorgApp

De zorgmedewerker heeft op de smartphone een ZorgApp 

waarmee hij/zij de alarmmelding kan bekijken en afstellen. 

Middels dezelfde ZorgApp kan de zorgmedewerker een       

spreek- en luisterverbinding openen (vanaf de HC925), met de 

betreffende kamer en vragen wat er aan de hand is en of direct 

hulp gewenst is.   ➜



3. De mogelijkheden van de HC900 kamergateway 
De HC900 wordt per bewoner  op maat ingesteld op basis van het 

individuele zorgleefplan. Functies kunnen op vaste tijden aan- en 

uitgezet worden, of automatisch aangezet worden wanneer de 

bewoner bijvoorbeeld naar bed gaat. 

4. Hoe sluit de HC900 aan bij uw zorgvisie? 
Bewoners moeten zo lang als mogelijk de regie over eigen leven 

behouden en het leven kunnen leiden zoals ze gewend zijn. Met 

respect voor privacy en individuele wensen en behoeften. Voor de 

zorgtechnologie en dus ook de HC900 betekent dit dat functies 

uitstaan, tenzij anders vermeld in het individuele zorgleefplan. 

Zorgmedewerkers zullen bewoners dan ook niet onnodig storen 

op de kamer tenzij er een dringende zorgvraag is. 

eD  HC900 is flexibel en sluit aan bij de individuele wensen en 

behoeften. Daarnaast voldoet de HC900 aan alle eisen rond 

veiligheid en ,privacy  door te werken met beveiligde verbindingen 

en wachtwoordbeveiliging.  

www.avics.nl stel uw vraag, bel (088) 911 0911

Meer informatie

Deze whitepaper zet kort uiteen wat de HC900 zorgunit is, hoe 

het in praktijk werkt en wat het voor een zorgorganisatie kan 

betekenen. Wilt u na het lezen van deze informatie meer weten? 

Bel ons (088) - 911 0 911 of stuur een e-mail naar info@avics.nl. 

Wij nemen graag contact met u op. 

Volg Avics ook op Facebook, LinkedIn en Twitter.

De functies per type zorgunit

 HC900 HC925 HC950

Draadloze ontvanger ✓ ✓ ✓

Spreek- / luister, akoestische bewaking X ✓ ✓

Oproep - / afstel knop X X ✓

Ingang / entree voor bedrade periferie X X ✓

Connectie via netwerk (PoE) ✓ ✓ ✓

Connectie via WiFi OPTIE OPTIE OPTIE

Connectie via 4G (private)  GSM OPTIE OPTIE OPTIE 


